
VÁNOČNÍ STROM aneb obdarujete Nazaret?  

V Nazaretu pomáháme lidem se zdravotním postižením či omezením zapojit se do běžného života. K tomu patří také zabavit se ve volném čase, něco zajímavého dělat ve 

chvíli, kdy nemusím pracovat.  

Sestavili jsme seznam toho, co by si někteří z nás přáli či potřebovali. Pokud byste chtěli někoho z Nazaretu obdarovat vánočním dárkem, stačí si vybrat! 

Jména našich kolegů jsme pozměnili.  

 

CO POTŘEBUJEME? PROČ? KOLIK TO STOJÍ? 
Albitužka 

 
https://www.knihydobrovsky.cz/elektronicka-albi-tuzka-s-knihou-

atlas-sveta-664359 

 
 
Karel tráví v Denním centru každý den a rád se dozvídá nové 
věci. Přál by si Albitužku – nedávno si jí vyzkoušel a i přes jeho 
postižení je pro něj možné a zábavné s ní pracovat.  

 
 
1 350 Kč + poštovné 
 
DAROVÁNO 

Velké figurky na 
Člověče, nezlob se 

 
https://www.ostrov-her.cz/d/figurka--drevena-velka-

1005030/?gclid=CjwKCAjwxOvsBRAjEiwAuY7L8gnblPtIHUUaEkOPOb

 
 
Dámy a pánové z Centra denních služeb si rádi zahrají i nějakou 
tu stolní hru. Člověče, nezlob se patří mezi favority, ale pro 
klienty je kvůli jejich postižení obtížné uchopit klasické, malé 
figurky. Byla by paráda mít větší figurky, které by se lépe držely!  

 
 
240 Kč  
 
DAROVÁNO 
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Sada mariášových 
karet 
 

 

 
 
V denním centru ale nepohrdnou ani pořádným karbanem, 
hlavně se hraje prší a to až do roztrhání těla a hlavně i karet. S 
novou sadou jednohlavých mariášových karet by se hrálo jedna 
báseň. 

 
 
50 Kč 
 
DAROVÁNO 

Desková hra 
„Procvičujeme 
angličtinu“ 

 
https://www.megaknihy.cz/romany-povidky-novely/237729-

deskove-hry-procvicujeme-
anglictinu.html?block=edition&position=4 

 
 
 
Někteří z nás jsou – co se týče angličtiny – nepopsané desky. 
Myslíte, že by to napravila desková hra? 

 
 
 
140 Kč + poštovné 



Výtvarné pomůcky 

 

Jednou za čtrnáct dní se u nás koná „Výtvarničení“. Naši klienti 
by uvítali velké čtvrtky, protože na A3 se člověk může více rozjet 
než na A4.  A mnoho dalších věcí, pomocí kterých se výtvarničit 
dá.  

o Čtvrtky A3 
o Čtvrtky A4 
o Barevné papíry  
o Balicí papír  
o Krepový papír 
o Lepidla 
o Izolepy 
o Tempery 
o Anilynové barvy  
o Cokoliv, co Vás napadne 

 
 
 

Fotografie na 
výzdobu chodby 

 

 
 
Máme krásné černobílé fotografie ze života Nazaretu. 
Potřebujeme je vytisknout na desky velikosti A3 a vylepšit jimi 
chodbu. Klienti a zaměstnanci si tak budou moci každý den 
připomínat, jak se věci mění či nemění.    

 
 
1 fotografie A3 - 500kč 



Slunečník na 
dvorek 

       
https://www.mall.cz/slunecniky/makers-monaco-stredovy-

slunecnik-23-m-s-klickou-naklapeci-tmave-zelena?src=bestsellers 

 
 
Honza je klientem Centra denních služeb a rád si po obědě 
posedí na našem dvorku a poklábosí. V létě je problém, že 
zrovna v tuto dobu na posezení ukrutně praží slunce. Tento 
slunečník by určitě tuto chvilku pohody vylepšil. 

 
 
800 – 900 Kč 
 
DAROVÁNO 

Rychlovarná 
konvice  
(nerezová, 1,7 l) 

 
https://www.mall.cz/rychlovarne-konvice/sencor-swk-

1720bk?src=bestsellers  

 
 
V rukodělné keramické chráněné dílně pracuje 6 našich kolegů, 
z toho 2 z nich jsou nevidomí. Již dlouho si vaří čaj a kávu 
v legrační malinké prastaré konvici, která už volá po odchodu do 
důchodu. Potřebovali by tedy novou důstojnou varnou konvici. 

 
 
400 Kč + poštovné 
 
DAROVÁNO 

„Hladinka“ pro 
nevidomé 

 

 

 
 
 
Jedná se o indikátor hladiny vody v hrnečku pro nevidomé. 
Zavěsí se na hrnek a začne pískat, když je nalito. Naši kolegové 
si už při každodenním vaření kávy či čaje nebudou muset pálit 
prsty!  
 

 
 
 
350 Kč + poštovné 



https://www.tyflopomucky.cz/praha/drobne-pomucky-pro-
domacnost/1490-Indikator-hladiny-Cvrcek.html  

Licence na windows 
do počítače 
v Denním centru 

 
https://www.vyhodny-software.cz/windows-10-professional-

elektronicka-licence/ 

 
V Centru denních služeb máme počítač, který využívají 2 hlavní 
skupiny lidí. Jednou jsou zaměstnanci – pracují zde na plánování 
možného rozvoje klientů a jeho administraci. A ta druhou 
skupinou jsou klienti se svou potřebou zábavy či 
sebevzdělávání. Pepa si rád pustí pořádně ostrý rock nebo punk 
a  vedle Lukáš, který si rád zasurfuje na vlnách internetu či 
odlehčí zaměstnancům při tvoření dokumentů. Zrovna tento 
počítač by si nový Windows zasloužil. 

 
1 800 Kč 

Věšák na karimatky 

 
https://www.vybavenifitness.cz/tiguar-vesak-na-podlozky-36-cm-

p10498/ 

Naše cvičební karimatky se využívají na relaxační a rehabilitační 
cvičení  - jednou ve čtvrtek, podruhé v pátek. Třeba pro Vojtu je 
týden hned mnohem příjemnější, když je jisté, že obě cvičení 
budou a může s nimi počítat. Cvičení mu dělá radost. 
Problémem je to, že nemáme způsob jak karimatky větrat a 
vyndané po týdnu z úložného prostoru pod postelí nejsou úplně 
voňavé. Montáží takového věšáku do Centra denních služeb by 
se tento problém vyřešil a relaxaci a rehabilitaci zpříjemnil. 

 
 
490 Kč + poštovné 

Kolečková židle pro 
Petru a Lucii 

    
https://www.b2bpartner.cz/kancelarska-zidle-ekonomy-

cerna/?gclid=Cj0KCQjwuZDtBRDvARIsAPXFx3AFf42JcCpvrDJatVvP5w
vnHBvfZ1phE844fYZZanLlHallJxcAqf4aAipNEALw_wcB 

 
 
U nás v chráněné dílně pracují dvě nevidomě dámy, Petra a 
Lucie, obě pracují s hlínou. Vyrábějí misky, hrnky, talířky a 
mnoho dalšího  - jedna ze spirálek, druhá z kuliček. Jsou to naše 
stálice a jejich výrobky jsou neodmyslitelnou součástí našeho 
sortimentu. Jedna věc by jejich práci mohla zpříjemnit a udělat 
pohodlnější a to by byly kolečkové židle. 

  
 
1 židle - 1 750 Kč + 
poštovné 
 
1 ŽIDLE DAROVÁNA 

Stojánek na 
glazování 

  
 
Jedním z našich klientů je Ivan, jehož specializací je na jedné 
straně vaření a pečení a na straně druhé glazování. Právě na 

 
 
850 Kč 



 
http://www.kerlubna.cz/produkty-malirsky-krouzek-maly-1ks-1ks-

detail-443 

 

druhou zmíněnou aktivitu by se mu rozhodně hodil nový 
malířský kroužek, aby jeho  glazování  krásných domečků a 
květníků bylo příjemnější a pohodlnější.   

Váleček 
s červenými 
rukojeťmi 

 

 
https://www.znackovenadobi.eu/drevene-vyrobky/kolimax-

drevene-vyrobky-valecek-na-
testo/?gclid=CjwKCAjw5_DsBRBPEiwAIEDRWwKgrmm56mat-

zrQrHTBF80UAGlIVyhE2af_9-bR39ehBcTpXrjsMRoCaHMQAvD_BwE 
 

https://ibarvy.com/balakryl-uni-lesk-cerveny-0820-0-7kg 

 
Jeden náš klient, hluchoněmý František, měl dlouho svůj 
oblíbený váleček na práci s hlínou. Ten váleček nebyl ledajaký - 
měl protáčecí rukojeť, která k tomu byla oboustranně červená. 
František k nám chodí už pár let, a proto se váleček rozpadl, bez 
naděje na opravu. Myslíme, že by František „návrat“ jeho 
válečku velice ocenil. Váleček s červenými rukojeťmi můžete 
buď sehnat (?), sami natřít nebo přikoupit plechovku červené 
barvy a my si to doladíme :-) 

 
120,- Kč váleček 
205,- Kč červená barva 

FIMO hmota 

 
https://e-fimo.cz/fimo-professional-85g-travove-zelena.htm 

 
Libor je klientem Denního centra, je na vozíčku a je to starý 
keramik. Dělával misky, talíře a květináče. Je vidět a sám říká, že 
ho práce s hmotou baví. Keramika sice i nadále s ostatními v DC 
dělá, ale určitě si rád vyzkouší novou práci s podobným 
materiálem - a tím materiálem je právě FIMO. 

 
85g  66,- Kč 
454 g 270,- Kč 
více kusů různé barvy 

Dálniční známky 
 

 

Mít dvě auta je pro nás existenční záležitosti. Pro naše kolegy na 
vozíku je to mnohdy jediná možnost, jak se dostat do světa – 
vozíme je na výlety, návštěvy, domů.  A naše zboží musíme 
dopravit ke svým zákazníkům – na trhy či do obchodů, což není 
vždy jen v našem okolí. No a právě k tomu potřebujeme 2 roční 
dálniční známky na osobní automobily.  

 
1 roční dálniční známka 
– 1 500 Kč 
Potřebujeme 2 



 

Chcete-li nám z Nazaretu něco koupit, je možné to rovnou sehnat - zabalit jako dárek (dát nám vědět, abychom věc odškrtli ze seznamu) – doručit:  

♥ do Nazaretu Borovan 

♥ náš prodejní stánek  v IGY CENTRU v Českých Budějovicích (2.-22.12.2019, 9.00-19.00) 

♥ náš prodejní stánek na náměstí Přemysla Otakara v ČB (16.-22.12.2019, po-pá 10.00-18.00, so-ne 10.00-15.00) 

Nebo nám pošlete peníze a koupíme a zabalíme to my.  

Chcete-li se poradit, jaký dárek by byl nejvhodnější, ozvěte se:  Olga Hejpetrová, informace.nazaret@gmail.com, tel. 774 988 031.  

Obrázky z e-shopů jsou pouze inspirativní, třeba víte, jak něco podobného koupit levněji a lépe.  Nebo Vás napadne úplně jiná skvělá věc, která by našim klientům 

zpříjemnila volný čas.  

Dárky zůstanou v Nazaretu a kromě kolegy, který si věc přál, ji budou moci využívat i ostatní.  

 

Za každý Váš dárek velmi děkujeme! 

S VÁMI TO JDE LÉPE.  


